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স্মাযক নং-৪৭.৬৫.০০০০.০৬১.২৩.১৩২.১৫.-                                                                            তারযখঃ  
 

রফলয়ঃ পাউন্ডেন্ডন কভ মযত কভ মকতমা/কভ মচাযীয ন্তানন্ডদয রক্ষা প্রন্ডণাদনা নীরতভারা ,২০১৬ 

১। শক্ষা প্রন্ড াদনা প্রফতমন্ডনয রক্ষযঃ 

 পাউন্ডেন্ডন কভ মযত কভ মকতমা/কভ মচাযীয কৃরত ন্তানন্ডদয ভান্ডে রক্ষা প্রন্ডণাদনা প্রদান্ডনয ভাধ্যন্ডভ তাঁন্ডদযন্ডক লরখাড়ায লক্ষন্ডে উৎা 

প্রদান ও ররিন্ডয় ড়ান্ডদয ভান্ডে উদ্দীনা সৃরিআ এ প্রন্ডণাদনা প্রফতমন্ডনয মূর রক্ষয।  

২ নাভকয ঃ 

 এআ রনরতভারাটি পাউন্ডেন্ডন  কভ মযত কভ মকতমা/কভ মচাযীয ন্তানন্ডদয রক্ষা প্রন্ডণাদনা নীরতভারা ,২০১৬ নান্ডভ রবরত ন্ডফ। 

৩। শক্ষা প্রন্ড াদনা প্রদান্ডনয ক্ষক্ষন্ডে শনম্নরূ নীশতমূ অনুসৃত ন্ডফঃ- 
 

 ৩.১ । পাউন্ডেন এফং পাউন্ডেন কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন কর প্রকন্ডেয কভ মকতমা/কভ মচাযীয ন্তানন্ডদয জন্যও এ নীরতভারা প্রন্ডমাজয ন্ডফ। 

 ৩.২ । কভ মকতমা/কভ মচাযীয ন্তানন্ডদয র.এ.র/লজ.এ.র/এ.এ.র/এআচ.এ.রযীক্ষায় রজরএ ৫ প্রাপ্তন্ডদয এ প্রন্ডণাদনা প্রদান কযা ন্ডফ। 

 ৩.৩ । প্রন্ডণাদনা প্রদান্ডনয জন্য রনধ মারযত অন্ডফদন পযভ ংরিি কভ মকতমা/কভ মচাযীয রনয়ন্ত্রণকাযী কভ মকতমায ভাধ্যন্ডভ ব্যফস্থানা 

 রযচারক  ফযাফন্ডয াঠান্ডত ন্ডফ।  

 ৩.৪ । প্রন্ডতযকটি যীক্ষায পরাপর প্রকান্ডয ১ ভান্ডয ভন্ডধ্য রনধ মারযত অন্ডফদন পযন্ডভয ভাধ্যন্ডভ রনয়ভানুমায়ী অন্ডফদন কযন্ডত ন্ডফ । 
 অন্ডফদনন্ডেয ান্ডথ ংরিস্ট যীক্ষায াভরয়ক নদে,  প্রংাে এফং নম্বযে ংন্ডমাজন কযন্ডত ন্ডফ। 

 ৩.৫ । এ ংক্রান্ত করভটি বা কন্ডয অন্ডফদনন্ডেয কর তথ্যারদয স্ব -ন্ডক্ষ প্রন্ডয়াজনীয় প্রভা ণারদ যন্ডয়ন্ডি রকনা এফং তায ঠিকতা 

 মাচাআ-ফািাআ কন্ডয প্রন্ডণাদনা প্রদান্ডনয রফলন্ডয় সুারয ল কযন্ডফ  । এ করভটিয দস্যন্ডদয ন্তানগণ প্রাথী ন্ডর তাঁন্ডদয রফলন্ডয় 

 রদ্ধান্ত গ্রন্ডণয রনরভত্ত করভটি রফলয়টি ব্যফস্থানা রযচারন্ডকয রনকট ল কযন্ডফ এফং তাঁয রনন্ডদ মনাভন্ডত ব্যফস্থা গ্রণ কযা ন্ডফ ।  

 ৩.৬ । অরথ মক প্রন্ডণাদনা প্রদান্ডনয রযভাণ ফতমভান্ডন রনম্নরু কযা মায় মা যফতীন্ডত অন্ডফদনকাযীয ংখ্যা এফং পাউন্ডেন্ডনয 

 অরথ মক ঙ্গরত ান্ডন্ডক্ষ হ্রা/বৃরদ্ধ কযা মান্ডফঃ- 
 

ক্র. 

 নং 

যীক্ষায রফফযণ প্রন্ডণাদনায রযভাণ (টাকা) 

১-১০ লগ্রডভুক্ত দ ১১-২০ লগ্রডভুক্ত দ 

১ র.এ.র ২,০০০.০০ ৩,০০০.০০ 

২ লজ.এ.র ৩,০০০.০০ ৪,০০০.০০ 

৩ এ.এ.র ৪,০০০.০০ ৫,০০০.০০ 

৪ এআচ. এ .র ৫,০০০.০০ ৬,০০০.০০ 

৫ রফন্ডল প্রন্ডণাদনা ৬,০০০.০০ ৭,০০০.০০ 
 

 ৩.৭ । কভ মকতমা/কভ মচাযীয রজরএ ৫ প্রাপ্ত ন্তানন্ডদয অরথ মক প্রন্ডণাদনায ান্ডথ একটি রক্ষা  প্রন্ডণাদনা নদ প্রদান কযা ন্ডফ । 
 

 ৩.৮ । কভ মকতমা/কভ মচাযীন্ডক ন্তান্ডনয রজরএ ৫ প্রারপ্ত রফলন্ডয় রবনন্দন ে লদয়া ন্ডফ । 
 ৩.৯ । ‘‘পাউন্ডেন্ডনয এএপরডএপ কভ মকতমা/কভ মচাযী কল্যাণ তরফর’’ নাভীয় রাফ লথন্ডক প্রন্ডণাদনা প্রদান কযা ন্ডফ । 
 ৩. ১০। কভ মকতমা/কভ মচাযীয ন্তানন্ডদয ভন্ডধ্য লম  কর  ন্তান ৪টি যীক্ষায ভন্ডধ্য কভন্ডক্ষ ৩ টিন্ডত রজরএ-৫ প্রাপ্ত ন্ডফ তাঁন্ডদযন্ডক 

 রফন্ডল প্রন্ডণাদনা প্রদান্ডনয ব্যফস্থা গ্র ণ কযা ন্ডফ। তন্ডফ এ রফলয়টি এআচ.এ.র যীক্ষা লন্ডল রফন্ডফচনা কযা ন্ডফ এফং এ জন্য 

 ংরিি রববাফকন্ডক এআচ,এ,র যীক্ষায পরাপর প্রকান্ডয য রনধ মারযত ভন্ডয়য ভন্ডধ্য পৃথকবান্ডফ অন্ডফদন কযন্ডত ন্ডফ। 

 ৩. ১১। প্ররতটি যীক্ষায পরাপর প্রকান্ডয ৩ ভান্ডয ভন্ডধ্য  নুন্ডেদ ৩.৬ নুযন্ডণ  অরথ মক প্রন্ডণাদনা,  ৩.৭ নুযন্ডণ  রক্ষা প্রন্ডণাদনা 

 নদ এফং ৩.৮ নুযন্ডণ রবনন্দন ে প্রদান রফলন্ডয় একটি প্রজ্ঞান প্রকা কযা ন্ডফ এফং ংরিিন্ডদয ফতমভান কভ মস্থন্ডর 

 লপ্রযণ কযা ন্ডফ। 

 ৩. ১২। পাউন্ডেলনয অরথ মক ংগরত ান্ডন্ডক্ষ কৃতী িাে-িােীন্ডদয জন্য ংফধ মনায অন্ডয়াজন কযা লমন্ডত ান্ডয। 
 

 
 

(এ এআচ এভ অফদুল্লা) 
ব্যফস্থানা রযচারক 

লপান-০২-৮১৮০১৫০ 

  md.sfdf@yahoo.com   
নুররর-দয় কাম মান্ডথ ম/ফগরতঃ 

১। ফাউন্ডেশন এবং দারিদ্র্য রবন্ড াচন্ডন এসএফরিএফ কাম মক্রভ ম্প্রাযণ প্রকলেয প্রধান কাম মারন্ডয়য কর কভ মকতমা ও কভ মচাযী ।  
২। ফাউন্ডেশন এবং দারিদ্র্য রবন্ড াচন্ডন এসএফরিএফ কাম মক্রভ ম্প্রাযণ প্রকলেয কর আঞ্চরিক ব্যবস্থাপক, সকি আঞ্চরিক কার্ যািয় । 

৩। রসরনয়ি উপন্ডেিা ব্যবস্থাপক/উপন্ডেিা ব্যবস্থাপক/ 

 উ-অঞ্চররক ব্যফস্থাক, কর উপন্ডেিা কার্ যািয়/উপ-আঞ্চরিক কার্ যািয় । 

৪। রসরনয়ি  াঠ ক যকর্যা/ াঠ ক যকর্যা/ভাঠ ংগঠক/  

 ক যচািী সকি উপন্ডেিা কার্ যািয়/উপ-আঞ্চরিক কার্ যািয় । 

৫। ফাউন্ডেশন ও দারিদ্র্য রবন্ড াচন্ডন এসএফরিএফ কাম মক্রভ ম্প্রাযণ প্রকলেয কর কভ মচাযী কর আঞ্চরিক কার্ যািয় । 

৬। সংরিষ্ট নরি । 

৭। অরফস করপ ।  

    ১৭।১২।১৪২২ ফঙ্গাব্দ 

   ৩১।০৩।২০১৬ রিস্টাব্দ 

http://www.sfdf.org.bd/
mailto:md.sfdf@yahoo.com
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রক্ষা প্রন্ডণাদনা প্রারপ্তয অন্ডফদন পযভ 

ফযাফয,  

ব্যফস্থানা রযচারক 

ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন 

প্রধান কাম মারয়, ঢাকা 
 

ভাধ্যভঃ 

 

১. অন্ডফদনকাযীয নাভ (রযরচরত নম্বয):  

২. পাউন্ডেন/প্রকন্ডেয নাভ  

৩. দফী  

৪. ফতমভান কভ মস্থর  

৫ প্রন্ডণাদনা প্রাপ্য রক্ষাথীয রফফযণ 

৫.১ রক্ষাথীয নাভ  

৫.২ অন্ডফদনকাযীয ান্ডথ ম্পকম  

৬. লম যীক্ষায পরাপন্ডরয লপ্ররক্ষন্ডত 

অন্ডফদন কযা ন্ডয়ন্ডি তায নাভ 

 

৭. যীক্ষা ংক্রান্ত তথ্যাফরী র.এ.র   লজ.এ.র এ.এ.র এআচ.এ.র 

৭.১ পরাপর     

৭.২ গ্রু - -   

৭.৩ ান্ডয ন     

৭.৪ রক্ষা প্ররতষ্ঠান্ডনয নাভ     

৭.৫ রক্ষা লফাড ম     

৮. ফতমভান্ডন ধ্যয়নযত   

৮.১ লেণীয নাভ  

৮.২ রক্ষা প্ররতষ্ঠান্ডনয নাভ ও ঠিকানা  

৯. পূন্ডফ ম প্রন্ডণাদনা প্রারপ্ত (টিক রদন) র.এ.র   লজ.এ.র    এ.এ.র এআচ.এ.র 

১০. পূন্ডফ ম প্রন্ডণাদনা প্রারপ্তয ন র.এ.র   লজ.এ.র এ.এ.র এআচ.এ.র 

    

১১. উন্ডল্লখন্ডমাগ্য ন্যান্য কৃরতত্ব/াপল্য 

(মরদ থান্ডক) 

 

            অভযা এআ ভন্ডভ ম ঙ্গীকায কযরি লম, ফরণ মত তথ্যাফরর ম্পূণ ম তয এফং প্ররতটি তন্ডথ্যয রফযীন্ডত ঠিক 

প্রভাণাদী উস্থান কযা ন্ডয়ন্ডি। তএফ অন্ডফদনখানা দয় রফন্ডফচনায জন্য নুন্ডযাধ কযা ন্ডরা।  

 

  রক্ষাথীয                                                                                      অন্ডফদনকাযীয  

স্বাক্ষযঃ                                                                                        স্বাক্ষযঃ  

  তারযখঃ                                                                                        তারযখঃ  

             নাভঃ 

               দফীঃ  

               কভ মস্থর 

 

 

    


